


V TILBAGE TIL 1864

DYBBØLDAGEN 150 AR
DEN 18 APIL 2O!4
Af: KeldWinckelmann

I år er det 150 år siden det afgørende slag fandt sted
ved Dybbøl

På Gråbrødre Kirkegård hviler der tre der faldt ved
DybbØ1. Siden i889 har man indtil 1965 sat flag på
deres grave. De udskiftedes årligt på Dybbølsdagen, I

de tre grave hviler 3 tapre unge Roskildensere.

Premierløjtnant Frederik Vilhelm Bruun søn af
klosterforvalter ved det adelige jomfrukloster C,C.

Bruun. Han meldte sig som 16 årig og var med, både
ved Fredericiaog lsted, På Dybbølvar han kompagni-
chef og for at give sine soldater et godt eksempel,
stod han oprejst på en gr6ftevold, hvor han ramtes
af en kugle i hjertet Han blev 32 år og faldt den 22.
Februar. Han blev begravet fra Domkirken og blev
af våbenbrødrene ført til Gråbrødre Kirkegård hvor
kisten blev sænket efterfulgt af geværsalver.

Kaptajn Otto Peter Traugott Gruner sØn af anden-
præsten ved Domkirken faldt på Dybbpldagen den
18 April,36 år gammel, tillige med hele sit kompagni
efter heltemodig kamp

Ligeledes på Dybbølsdagen faldt den 22 årige
sekondlØjtnand Holger Johannes Lindhard, sØn af
en lærer ved HBjbjerg nær Viborg. Da der var 8 bØrn
kom Lindhard til velstillede slægtninge i Roskilde
hos købmand P Sommer Lindhard og hustru fØdt
Kornerup, der adopterede ham. Han blev lære1 men
søgte ind ved Reserveofficersskolen.

De to der faldt den 18. blev ligeledes begravet fra
Domkirken. Derefter blev de båret til Gråbrødre Kirke-
gård. Foran gik Politivagtkorpset med s@rgemusik og
faner derefter brandkorpset s officerer med Gruners
båre, og Lindhards af skytteforeningsmedlemmer.

I anledningen af 150 året for slaget ved Dybb@l ar-
rangerede Domsognets Menighedsråd en Minde-
gudstjeneste den 13. april kl 16.00 i Vor Frue Kirke,
Til mindegudstjenesten, blev der indkØbt 3 nye flag,
der blev placeret på de tre grave, Gudstjenesten blev
ledet af Sognepræst og Feltpræst Ulla Thorbj6rn, Dom-
kirken (hun har bl.a. været et halvt år i Afghanistan).

På kirkegården blev der nedlagt kranse af Viceborg-
mester Paul Andersen, Bagefter holdt Domprovst
Jens Arendt en kort tale og lyste Velsignelsen. Ved den
3, grav sang alle Altid frejdig, når du går. I Gråbrødre
kapel var der efterfplgende sØnderjysk kaffebord og
historikeren Lotte Fang fortalte om krigen 1864 og de
3 faldne,
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